
Referat fra møte i Avlsrådet for sau 18-19. juni 2007 Side 1 

 

Møte nr 1/2007 i Avlsrådet for sau 

Tid: 18. juni 2007 kl 12:30 til 19. juni 2007 kl 15:00 

Sted: Garder kurs- og konferansesenter 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatører: 

Bjørn Høyland - leder 
Eirik Larsen, region Nord 
Kent Berg, region Midt (vara for Jostein Hausberg) 
Kristen Risnes, region Vest 
Ivar G. Slettemoen, region Øst 
Per Liahagen, Nortura 
Rolf A. Aass, KLF (til og med sak 14/07) 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB (til og med sak 6/07) 
Thor Blichfeldt – avlssjef i NSG - sekretær 
 
Inger Anne Boman 
Inger-Johanne Holme 
Tone Maria Hanssen 
Sigbjørn Eikje 
Frank Simensen 
Stig-Runar Størdal 
Turid Sundt 
Terje Bakken 
Ewa Wallin 
Ingunn Nævdal 

Referent: 
Saksforberedelser: 

Inger Anne Boman 
Thor Blichfeldt 

 

Sakliste: 
SAK 1/07 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE ......................................................... 2 
SAK 2/07 REFERAT FRA TELEFONMØTE I AVLSRÅDET 19.10.2006......................................... 2 
SAK 3/07 ”KJØTTFULLE, FETTFATTIGE LAM”............................................................................. 2 
SAK 4/07 KÅRING............................................................................................................................. 2 
SAK 5/07 KJØREPLAN FOR INDEKSBEREGNINGENE 2007 ....................................................... 3 
SAK 6/07 AVLSMÅLET ..................................................................................................................... 4 
SAK 7/07 PRESENTASJON AV DELINDEKSENE .......................................................................... 5 
SAK 8/07 VÆRERINGENE OG VÆREHOLDSLAGENE ................................................................. 5 
SAK 9/07 REGIONKONSULENTEN ................................................................................................. 6 
SAK 10/07 SEMINVÆRER 2007......................................................................................................... 6 
SAK 11/07 PRISER PÅ KÅRA VÆRLAM OG GRANSKA VÆRER.................................................. 7 
SAK 12/07 SMÅRASENE.................................................................................................................... 8 
SAK 13/07 ORIENTERING OM EKSPORT TIL ROMANIA................................................................ 8 
SAK 14/07 BUDSJETT 2007............................................................................................................... 8 
SAK 15/07 EVENTUELT...................................................................................................................... 8 
 A) PROSJEKT OM AVL PÅ SPÆL I RING 97 TELEMARK SPELVERRING................................ 8 
 B) GULT FETT ................................................................................................................................ 9 
 C) ØNSKE OM MØTE I FAGFORUM SAUAVL.............................................................................. 9 

 

Referat 



Referat fra møte i Avlsrådet for sau 18-19. juni 2007 Side 2 

Sak 1/07 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: 
Innkalling og saklista godkjennes. 

 

Sak 2/07 Referat fra telefonmøte i Avlsrådet 19.10.2006 
Utkast til referat fulgte saken. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes uten merknader. 
 

Sak 3/07 ”Kjøttfulle, fettfattige lam” 
Inger Anne Boman orienterte om den faglige bakgrunnen for genvarianten som gir 
”kjøttfulle, fettfattige lam”, og om prosjektet så langt.  
 
Notat om prosjektet og resultater hittil fulgte sakspapirene. 
 
Vedtak: 
� Orienteringen om prosjektet ”kjøttfulle, fettfattige lam” tas til etterretning. 

 
� Genstatus for seminværene som er testet, offentliggjøres foreløpig ikke. 

 
� Det skal ikke tas hensyn til genvarianten ved disponering av sæd og seminværer som 

er på stasjonene. 
 

� Ved inntak av nye seminværer høsten 2007 skal det tas inn etter O-indeksen, 
kjøttfulle/fettfattige værer skal ikke prioriteres spesielt. 

 

Sak 4/07 Kåring 
Notat om kåring og notat om bruk av stereolupe fulgte med sakspapirene. 
 
Thor Blichfeldt orienterte om drifta av kåringsaktivitetene i 2006. Det er viktig at 
dømmingen er mest mulig ensarta over hele landet. Det var godt samsvar mellom 
ullkvalitetspoeng gitt på kåring og poeng gitt på ullstasjon når det var tatt margprøve på 
kåringssjået.  
 
Turid Sundt og Terje Bakken hadde undersøkt metoder for å oppdage marg i ull, og 
avlsrådets medlemmer fikk anledning til å prøve lupe på møtet. 
 
Vedtak: 
� Orienteringen om drifta av kåringsaktivitetene 2006 tas til etterretning. 

 
� NSGs fylkeslag/lokallag/væreringer og Nortura oppfordres til samarbeid om kåringa i 

2007, både arrangement og dommere. 
 

� NSG sentralt må utarbeide et godt opplæringsmateriell for kåringsdommerne. 
 

� NSG må informere om at sauebuskaper som også har geit og som ikke er 
dokumentert fri for CAE, skal utelukkes fra kåringssjået (kåringsreglene paragraf 2). 
 

� Forsøket med klipte lam til kåring høsten 2006 avdekket at et slikt opplegg har flere 
negative enn positive elementer. I 2007 og framover skal kåringsreglene for O-kåring 
følges; lamma skal stilles til kåring med ulla på. 
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� Ullkvaliteten skal bedømmes med hovedvekt på de 3-4 viktigste kriteriene for ullas 
verdi i markedet. Det settes kun ett samlepoeng, ullkvalitetspoenget, ingen delpoeng 
for enkeltkriterier. 
 

� Fra og med kåringssesongen 2007 skal alle O-kårede lam ha gjennomgått en 
margprøve på eller forut for kåringssjået. Margprøven skal foretas med skål med 
benzylalkohol, stereolupe eller mikroskop, bruk av øye og hånd er ikke tilstrekkelig. 
Dyr som ikke har gjennomgått margprøve kan ikke kåres annet enn på dispensasjon, 
og dette skal anmerkes på kåringsbeviset. 
 

� NSG kjøper før kåringssesongen 2007 inn inntil 50 stereoluper som fordeles ut på 
fylkene. Kostnadene dekkes av avlsbudsjettet sentralt. 
 

� NSG gir tilbud om opplæring i bruk av stereolupe og dekker kostnadene med 
instruktør. Fylkene dekker andre kostnader med opplæring av dommerne i bruk av 
stereolupe.  
 

� Ansvaret for opplæring/oppfølging av dommerne ligger hos regionutvalget for saueavl 
i den aktuelle regionen. 
 

� Ansvarlig for kåringsarbeidet i fylket må påse at alle kåringsdommerne har tilbud om å 
bruke stereolupe istedenfor skål, og at tilstrekkelig opplæring er gitt. 
 

� Fra og med kåringssesongen 2007 er innlevering av ullfellen for bedømming på en 
ullstasjon ikke lenger et prioritert avlstiltak, og innlevering av ullfellene fra aktuelle 
prøveværskandidater gis ikke lenger økonomisk støtte. 
 

� Kåringsprogrammet bør på sikt over på web, om mulig som et tilbud allerede i 2007. 
 

Sak 5/07 Kjøreplan for indeksberegningene 2007 
Det var framsatt et forslag om å ha en ekstra indekskjøring, kalt S2, mellom 
augustindeksen S1 og H1 med tanke på å få sikrere lamindeks ved kåring av sønner etter 
prøveværer. 
 
Etter tilbakemeldinger fra ringene og gjennomgang i avlsrådet, viser det seg å være 
vanskelig å få inn høstvektene i et område så tidlig at de kan utnyttes i en indekskjøring 
før kåringa i området. 
 
Vedtak: 
� Den foreslåtte kjøringen S2 gjennomføres ikke. 
 
� Indekskjøringene 2007 gjennomføres etter følgende plan: 

 
Kjøring 2007 Slaktefrist Sauekontrollfrist Offentliggjøring 

S1  
Fredag 
27. juli 

Onsdag 
1. august 

H1 Fredag 
28. september 

Torsdag 
4. oktober 

Onsdag 
10. oktober 

H2 Fredag 
12. oktober 

Torsdag 
18. oktober 

Onsdag 
24. oktober 

H3 Fredag 
26. oktober 

Torsdag 
1. november 

Onsdag 
7. november 
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Sak 6/07 Avlsmålet 
Notat om Avlsmessig framgang og avlsmålet fulgte saken. 
 
De økonomiske vektene ble diskutert for NKS, spælsau og sjeviot, og forslag til endringer 
ble tatt opp til avstemming. 
 
Økonomiske vekter for pelssau ble ikke diskutert, slik at disse beholdes uendret inntil 
videre. 
 
Etter diskusjonen forelå det følgende 3 forslag til vedtak til økonomiske vekter for NKS: 

 
1. Administrasjonens forslag i samsvar med utsendte sakspapirer: 

Dobling i økonomisk vekt på fett (under presentasjon av forslaget til vedtak omskrevet 
til 200 % økning), 10 % redusert vekt på lammetall, 10 % økt vekt på morsevne  

2. 300 % økning i økonomisk vekt på fett, 10 % redusert vekt på lammetall, 10 % økt 
vekt på morsevne 

3. Grundigere beregning av konsekvensen av endret vektlegging og vedtak først for 
neste år 

 
Forslagene ble stemt over i rekkefølgen 3, 2 og 1. Resultatet ble: 
 
Forslag 3 falt med 5 mot 3 stemmer (For: Rolf A. Aass, Gunnar Klemetsdal, Eirik Larsen. 
Mot: Bjørn Høyland, Per Liahagen, Kristen Risnes, Kent Berg, Ivar G. Slettemoen) 
 
Forslag 2 falt med 3 mot 5 stemmer (For: Per Liahagen, Rolf A. Aass, Eirik Larsen. Mot: 
Bjørn Høyland, Kristen Risnes, Kent Berg, Ivar G. Slettemoen, Gunnar Klemetsdal) 
 
Forslag 1 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer (For: Bjørn Høyland, Kristen Risnes, Kent 
Berg, Ivar G. Slettemoen, Gunnar Klemetsdal. Mot: Per Liahagen, Rolf A. Aass, Eirik 
Larsen.) 
 
I forbindelse med presentasjonen av de ulike forslagene på skjerm og et ønske om at alle 
skulle være på samme formen, ble administrasjonens forslag endret fra ”Dobling av 
økonomisk vekt på fett” til ”200 % økning i økonomisk vekt på fett”. En dobling tilsvarer 
100 % økning, ikke 200 %. Feilen ble oppdaget dagen etter, og det ble stemt over forslag 
1 på nytt etter at saken var diskutert.  
 
Følgende endelige vedtak ble da gjort med 4 mot 3 stemmer (For: Bjørn Høyland, Kristen 
Risnes, Kent Berg, Ivar G. Slettemoen. Mot: Per Liahagen, Rolf A. Aass, Eirik Larsen. 
Fraværende: Gunnar Klemetsdal) 
 
Vedtak: 
� Orienteringen om genetisk og fenotypisk framgang på NKS, spælsau og sjeviot tas til 

etterretning. 
 

� Den økonomiske vektleggingen på de ulike egenskapene innen NKS endres som 
følger: 

o 100 % økning i vekt på fettgruppe 
o 10 % redusert vekt på lammetall 
o 10 % økt vekt på morsevne 

 
Vedtatt mot 3 stemmer (Per Liahagen, Rolf A. Aass, Eirik Larsen) 

 
� Den økonomiske vektleggingen på de ulike egenskapene innen spælsau endres 

som følger: 
o 10 % økt vekt på morsevne 
o 10 % økt vekt på kjøttklasse 
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� Avlssjefen får fullmakt til å fastsette økonomiske vekter for sjeviot i samarbeid 
med sjeviotringene. 
 

� Endringene i økonomiske vekter gjennomføres fra første indekskjøring i 2007 
(augustindeksen). 

 

Sak 7/07 Presentasjon av delindeksene 
Det ble diskutert om det var mer hensiktsmessig å presentere delindeksene som avvik fra 
et middel i reelle enheter enn indekser slik vi gjør i dag. Indekser gjør det enkelt å rangere 
dyr, mens det er enklere å vurdere verdien av et avlsdyr når det brukes reelle enheter. 
 
Nytten av 2 ulike samleindekser, O-indeksen og S-indeksen, ble også diskutert i lys av at 
vi har en populasjon med et samlet avlsmål, O-indeksen. 
 
Vedtak: 
� Presentasjonen av delindeksene ut til produsentene (dvs. sentrale lister og 

webrapporter; samt lokale dataprogram) endres ikke.  
 

� Avlsdatabankens Internettpresentasjon av enkeltværer skal vise avvik i reelle enheter 
(kg slaktevekt, antall slakteklasser, antall lam osv) i tillegg til delindeksene, slik at 
betydning av forskjeller mellom dyr gjøres lett tilgjengelig. 
 

� Middeltallet for delindeksenes avvik i reelle tall dannes av de samme 
dyra/besetningene som danner midlet for O-indeksen og delindeksene, alle fødte dyr 
siste 5 årganger i avlsbesetningene. Middeltallet for justeres på samme måte som 
middeltallet for O-indeksen slik at bruksbesetningene ikke får alt for stor andel 
negative dyr. 
 

� S-indeksen avvikles da den gir feil fokus i utvalget av avlsværer i en kombinert rase. 
Produsenter som ønsker en vær til slaktelamproduksjon må selv finne denne ut fra 
delindeksene. 

 

Sak 8/07 Væreringene og væreholdslagene 
Den enkelte regionkonsulenten ga en kort oversikt over status for væreringene i sin 
region med fokus på siste års endringer. 
 
Region Vest ved Kristen Risnes og Turid Sundt har jobbet med det formelle knyttet til 
ringene, vedtekter, registrering i Brønnøysund osv. Følgende materiell finnes: 

� Prosedyre for sammenslåing av ringer 
� Mal for samarbeidsavtale mellom ringer som slår seg sammen 
� Mal for ”Normalvedtekter for en værering” 
� Mal for ”Stiftingsprotokoll ved dannelsen av en ny værering” 

 
Vedtak: 
� Orienteringen om status for ringer og væreholdslag tas til etterretning 

 
� Regionkonsulentene følger opp væreholdslagene kommende avlssesong, slik at vi får 

en oversikt over væreholdslagene tilsvarende som vi har over ringene i dag. 
 

� Kravet til bruk av semin skal håndheves i samsvar med paragraf 4c i Regler for 
væreringer og væreholdslag vedtatt 18. september 2006 
 

� Værer som settes inn til gransking må tilfredsstille eventuelle minimumskrav som 
avlsrådet fastsetter for at de skal få granskingstilskudd. Dette gjelder for eksempel 
farge, sum kåringspoeng og begrensninger på avstamming. 
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� Kravet om slakting av granska værer i væreringens eie som ikke har minst 115 i 
indeks, skal håndheves. 
 

� Det er ønskelig å få opprettet et register over skjebnen til granska værer. Register vil 
gi kunnskap om omfanget av salg av værer med ulik indeks og forenkle arbeid med 
avlsplanlegging på populasjonsnivå, ikke minst ved inntak av seminværer. 
 

� Smittemessig mislighold av regelverket for væreringer og væreholdslag må gi 
konsekvenser for medlemskapet i ringen/væreholdslaget. NSGs ansatte kan bistå 
ringens ledelse i slike saker. 
 

� Hvis Mattilsynet nekter opptak av nye medlemmer i væreringer, og ringen og 
avlsledelsen finner dette urimelig, kan NSG hjelpe til med eventuell påklaging av 
vedtaket. 

 

Sak 9/07 Regionkonsulenten 
Kristen Risnes la fram sine tanker omkring regionkonsulentenes arbeidsoppgaver, 
stillingsstørrelse, rolle overfor regionutvalget og avlsavdelingen i NSG og 
stillingsbetegnelse.  
 
Han pekte blant annet på at: 

� Avlsarbeidet utføres lokalt i ringene og at det derfor er essensielt at mål og 
midler for avlsarbeidet blir tydelig formidlet til lokalt nivå.  

� Regionkonsulenten er direkte underlagt Avlssjefen og er ansvarlig for arbeidet 
som foregår i regionen. 

� Regionsutvalgets oppgave er å være rådgivende for regionkonsulenten, 
tilsvarende at Avlsrådet for sau er rådgivende for avlssjefen.  

 
Vedtak: 
� Synspunktene til Kristen Risnes tas til etterretning. 

 
� Avlsrådet presiserer at regionutvalgets rolle er å være rådgivende for det arbeidet som 

regionkonsulenten skal utføre, og bistå med å tilpasse arbeidet til behovet i regionen. 
 

� Avlsrådet for sauavl vil anmode styret i NSG om at stillingsbetegnelsen 
regionkonsulent endres til regionsjef sauavl slik at ansvarsforholdet mellom 
regionkonsulent og regionutvalg blir tydeligere. 

 

Sak 10/07 Seminværer 2007 
Notat om inntak av seminværene fulgte sakspapirene. 
 
Værene må ankomme Staur eller Særheim seinest 14. september for å gå inn i 1 måneds 
karantene før produksjonen starter opp mandag 15. oktober.  
 
Augustindeksen S1 foreligger først 1. august. Det er derfor nødvendig å ha en slank og 
effektiv organisering av inntaket skal vi nå de aktuelle fristene.  
 
De beste spælværene sokner til Staur. Dette er en utfordring for inntaket til Region Vest. 
 
Vedtak: 
� Det aller viktigste kriteriet for uttak av seminværene skal være O-indeksen. Som 

hovedregel skal de beste værene på O-indeks inn i semin. Dette gjelder både NKS, 
spæl og sjeviot. 
 

� Sunn fornuft anvendes ved inntaket for å vurdere delindeksene enkeltvis, samt 
forholdet mellom lammetall og morsevne. 
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� For å begrense innavlsøkningen må også slektskapet tas hensyn til: 
1. 1-2 sønner, maks 3 per far. Maks 1 etter Sakarias. 
2. Maks 4 værer etter samme morfar 
3. Negativliste over værer det ikke vil bli betalt granskingstilskudd for sønnene 

til, alternativt at det er stilt krav til hvor god mora skal være for at det gis 
granskingstilskudd. 
 

� Seminelitelista med de 20 beste NKS / 10 beste spæl avvikles. 
 

� Semindosene til de mest etterspurte værene fordeles slik at flest mulig 
ringer/avdelinger får tildelt et antall doser i samsvar med ringens/avdelingens 
størrelse. Ringene skal prioriteres framfor væreholdslag og bruksbesetninger. 
 

� Fenotypebedømming: 
1. Hvis ulla ikke ble undersøkt for marg med skål på kåring eller ullstasjon, må 

dette gjøres før inntak. Utføres av lokal kåringsdommer. Ellers ikke noe 
tilleggskrav til ull utover kravet for kåring. 

2. Eksteriør/bruksegenskaper vurderes lokalt. Ringen er ansvarlig for at væren 
holder mål. 
 

� Seminuttakskommitéen utarbeider et forslag som sendes på høring til avlsrådets 
medlemmer. Regionutvalgene må gjerne gi tips om værer som er spesielt 
interessante å få inn på semin på forhånd. 
 

� Uttakskomitéen for seminværene 
Det ble framsatt 2 forlag: 

1. Avlssjefen og leder i Avlsrådet for sau. 
2. Avlssjefen og leder i Avlsrådet for sau, samt 1 medlem fra Avlsrådet som er 

valgt av regionene. 
 

Forslag nr 1 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Mot: Kristen Risnes, Kent Berg og 
Eirik Larsen) 

 
� NSG Semin anmodes om å fjerne beskrivelsen av ull og eksteriør i seminkatalogen. 

Det er ønske om at værene presenteres med to bilder, ett med ull og ett etter klipping. 
 

� Avlsrådet for sauavl er inneforstått med at NSG Semin ønsker å begrense antall nye 
værer som skal tas inn til stasjon. 

 

Sak 11/07 Priser på kåra værlam og granska værer 
 
Vedtak: 
� Kåra værlam 

1. Grunnpris: 1900 kr 
2. Tillegg for hvert poeng over 150 i sum kåringspoeng: 10 kr 

 
� Granska værer 

1. Den offisielle indeksen fra tredje indekskjøring i månedsskifte 
oktober/november legges til grunn for prisberegningen. 

2. Grunnpris: 3000 kr 
3. Tillegg for hvert indekspoeng over 115 i O-indeks: 100 kr 

 
� Seminværer  

Seminværer gis et ekstra tillegg på 2000 kr. Tillegget er en premie for å levere en 
seminvær, en godtgjørelse for plunder og heft, og skal også dekke 
veterinærattest/blodprøvetaking. 
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Sak 12/07 Smårasene 
Landbruks- og matdepartementet har tildelt NSG retten til å godkjenne raser på sau og 
geit. Dette må foregå i samsvar med krav i Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av 
sau og geit. 
 
I samarbeid med Norsk genressurssenter har NSG gjennomført et avlsseminar med 
representanter for småraselagene 14.-15. mars 2007.  
 
Foredrag og referat fra seminaret er lagt ut på NSGs websider: 
www.nsg.no> sau> raser> småraseseminar 2007 
http://www.nsg.no/index.cfm?id=135578 
 
Vedtak: 
� Rasestandard og avlsplan for suffolk godkjennes under forutsetning av at Norsk 

Suffolklag samarbeider med NSG og Norsk genressurssenter om endelig utforming av 
innhold og presentasjon. Norsk Suffolklag gis rett til å bestemme hvilke dyr som kan 
føres inn i Stamboka (Sauekontrollen) med rasekode suffolk. 
 

� Rasestandard og avlsplan for gamalnorsk spælsau godkjennes under forutsetning av 
at Landslaget for Gammalnorsk Spælsau samarbeider med NSG og Norsk 
genressurssenter om endelig utforming av innhold og presentasjon. Landslaget for 
Gammalnorsk Spælsau gis rett til å bestemme hvilke dyr som kan føres inn i 
Stamboka (Sauekontrollen) med rasekode gammalnorsk spælsau. 
 

� Avlsrådet anmoder Sauekontrollen å opprette nye rasekoder for rasene etter hvert 
som stambøker skal etableres, ettersom det hittil har vært mulig å bruke de gamle 
rasekodene uten å dokumentere rasetilhørighet. 

 

Sak 13/07 Orientering om eksport til Romania 
Bjørn Høyland orienterte om årets eksport av værlam til Romania samt mulighet for å 
bruke Romaniaeksporten som et første steg i en mer omfattende, planlagt satsing på 
eksport. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 14/07 Budsjett 2007 
Avlssjefen la fram en oversikt over budsjettet for sauavl for inneværende år. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 15/07 Eventuelt 

a) Prosjekt om avl på spæl i ring 97 Telemark Spelverring 
Ring 97 Telemark Spelverring sitt forslag til samarbeidsavtale med NSG var på forhånd 
sendt ut til Avlsrådets medlemmer. 
 
Telemark Spelverring planlegger et 4-årig prosjekt med hovedmål å: 

”Ta vare på og utvikla ein sau som gjev råemne til velsmakande og sunn mat, gode 
klede og andre kurlturprodukter, og som nyttar vel vår naturgjevne føresetnader.” 
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Prosjektet definerer også 10 konkrete delmål. Videre framgår det av prosjektplanen: 
”Dei synlege symptoma på måla vi har sett oss, er ein noko kortvaksen og heller liten 
sau, med brei og jamn rygg og kjøttfulle lår. Som eit teikn på rein rase er eit kort blankt 
hovud, med ein brei mule og pannedusk. Halen (spælen) skal vera kort og utan 
ullhår.” 

 
Alle søyene i ringen er tenkt kodet om til rasekode 21 Farga spælsau, også de kvite dyra. 
Viktigste tiltak for å nå måla er god ringdrift med avkomsgransking av prøveværer i 
samsvar med ringen kapasitet på 750 søyer.  
 
Som kriterium for seleksjonen står det videre: ”Vi ønskjer primært ikkje å konkurrera om 
den høgaste indeksen, men om den beste sauen.” 
 
Det ser ut til ringen har tenkt å holde rasen (populasjonen) avlsmessig adskilt fra dyra 
som inngår i avlsarbeidet i rasekode 4 Kvit spælsau. 
 
Ringen ber NSG støtte prosjektarbeidet med 40 kr per søye i ringen i 4 år, til sammen ca 
120 000 kr. 
 
Avlssjefens vurdering er: 

� Avkomsgransking i en populasjon på 750 søyer er ikke et tjenelig avlstiltak, da 
seleksjon av en normal andel eliteværer av de granska prøveværene vil gi en alt 
for kraftig innavlsøkning (det framgår ikke av prosjektplanen at det skal hentes 
inn genetisk material utenom ringen, noe som ville ha redusert innavlsproblemet). 

� Gitt det avlsmålet som Telemark Spelverring definerer vil indeksene som 
beregnes for rasegruppen spælsau ikke være et tjenelig redskap i rangeringen av 
søyer og værer. 

� Støttebeløpet som ringen ber om, 40 kr per sau, er opp mot det dobbelte av den 
støtten som gis til ringene med NKS, spæl og sjeviot. 

� Det er mange ulike raser (populasjoner) i Norge i tillegg de 3 som inngår i 
væreringsarbeidet. NSG vil støtte alle disse ”smårasemiljøene” under gitte 
forutsetninger vedtatt i styret i NSG.  

� Dersom NSG velger å støtte prosjektet i regi av Telemark Spelverring ut over den 
generelle støtten som allerede er vedtatt, vil dette kunne utløse tilsvarende 
søknader fra andre miljøer, for eksempel fra pelssaumiljøet, suffolklaget, svartfjes 
osv. 

 
Vedtak (enstemmig): 
� Avlsrådet anbefaler NSG å avslå søknaden fra Telemark Spelverring om støtte til det 

beskrevne avlsprosjektet 
� Avlsrådet anbefaler Telemark Spelverring å danne et eget raselag med formål å 

framskaffe den sauen som ringen mener er tjenelig, og å søke støtte til dette i 
samsvar med de generelle retningslinjene som NSGs styre har vedtatt. 

b) Gult fett 
Inger Anne Boman orienterte om et gjennombrudd i arbeidet for å finne en 
gentest for anlegg for gult fett. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

c) Ønske om møte i Fagforum sauavl 
Kent Berg tok opp at det er uttrykt et ønske om et nytt møte i Fagforum sauavl. 
 
Vedtak: 
Det er ikke behov for møte i Fagforum sauavl nå. Derimot er det ønskelig med regionvise 
møter om sauavl som er åpne for alle. Deltakeravgiften må være stor nok til at møtene 
går i balanse. 


